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Απφ ην πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 1/2020 
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 
 

                ΘΔΜΑ:  ύνατη ύμβαζηρ με ηην εηαιπεία «Ανακύκλυζη ςζκεςών Ανώνςμη Δηαιπεία» 
 
   
 
ην Γαιαηά θαη ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά ζήκεξα  ηελ 27ε ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ  
ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε  θαη ψξα 17:30 κκ. ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, κεηά  απφ ηελ  αξηζ. 6576/27--11-
2019 έγγξαθε  πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ επηδφζεθε ζε θαζέλα 
Γεκνηηθφ χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνχ 
δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 21 κειψλ βξέζεθαλ 
παξφληα 19, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παπόνηερ 
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο, 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηψηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο 
,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νχρια ηπιηαλή  ,8.)Μέιινο 
Ησάλλεο,9.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνχια, 10.)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 11.) Παληειήο 
Βαζίιεηνο, 12.)Αλδξένπ Υξπζνχια,13.) ακπάλεο Γεκήηξηνο. 14.)  Αλαζηαζηάδεο 
Γεψξγηνο,15.) Θενδσξνπνχινπ νθία,16.) Καξλέδεο ππξίδσλ (απνρψξεζε ζην 11ν 
ζέκα),17.) Καξαγηάλλεο Γεψξγηνο,18.) Αζαλαζίνπ άββαο (απνρψξεζε ζην 8ν ζέκα),19.) 
Λαδάξνπ Κσλ/λνο 
 
(Οη θ.θ. Καξαγηάλλεο Κ., Παηνπιηάο Κ., Παληειήο Β., ακπάλεο Γ. & Καξαγηάλλεο Γ. 
απνρψξεζαλ ζην 15ν ζέκα) 
 
Απόνηερ 
1.) νχριαο σηήξηνο,2.) Κεξακίδαο Γεψξγηνο 
 
 
 

Β.- ΓΗΜΑΡΥΟ:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδυν , Παπών. 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  
1) Μαξγαξψλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεψξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.) Μνχγηνπ 
Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,4.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΝΣΔ:  



1.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,2.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο, 3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπφιεσο,4.) . Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο,5.) Κνηδηάο ηακάηηνο, 
Κ.Σαθηηθνχπνιεο,6.) Μπισλφπνπινο Γεψξγηνο,Κ.Γξπφπεο 
 
 
 
 
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθφο  Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κφιιηαο. 
 
 
  Απιθμόρ Θέμαηορ: 8ο  Η/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 14/2020 
 

                ΘΔΜΑ:  ύνατη ύμβαζηρ με ηην εηαιπεία «Ανακύκλυζη ςζκεςών Ανώνςμη Δηαιπεία» 
 
 
Ο Πξφεδξνο αθνχ εθθψλεζε ην φγδνν  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιφγν ζηελ θ. 

Μάγεηξα ε νπνίνο ζέηεη ππφςε ηνπ  Γ. ηα εμήο: « Κχξηεο & Κχξηνη χκβνπινη ,  

ηηο 6 Απγνχζηνπ ηνπ 2001 δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 179 Α΄ ν Νφκνο  2939, ν νπνίνο 
ελαξκνλίδεη ηελ εζληθή λνκνζεζία ζηελ ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο Δ.Δ., ψζηε κε ηνλ θαζνξηζκφ 
θαηεπζχλζεσλ, κέηξσλ, φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, λα 
πξνιακβάλνληαη ή λα κεηψλνληαη θαηά ην δπλαηφλ, νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη λα 
εμαζθαιίδεηαη έηζη έλα πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, έρνπλ ππνρξέσζε λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε 
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηνπο, πηνζεηψληαο επέιηθηεο θαη απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο. ήκεξα πιένλ, 
κε ην λφκν 2939, θξίλεηαη ππνρξεσηηθή ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ ζηεξεψλ 
απνβιήησλ. 

Ζ αλαθχθισζε επηβάιιεηαη ηφζν απφ ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, φζν θαη 
απφ ηε κείσζε ησλ πνζνηήησλ ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηνπο ΥΤΣΑ, γεγνλφο πνπ 
νδεγεί ζηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ηνπ δήκνπ. 

Ο λφκνο 2939/01, κε ηε ζέζπηζε ηεο ππνρξέσζεο ησλ παξαγσγψλ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ λα 
κεξηκλήζνπλ γηα ηα απφβιεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο, θαζψο θαη ε έγθξηζε ησλ δηαθφξσλ 
ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, απνηεινχλ πξαγκαηηθή θαηλνηνκία ζηε δηαρείξηζε ησλ 
απνξξηκκάησλ ζηε ρψξα καο. 

ε εθαξκνγή απηήο ηεο λνκνζεζίαο, οι ΟΤΑ είναι σποτρεωμένοι να ζσμμεηέτοσν ζηεν 
καηάρηιζε προγραμμάηων εναλλακηικής διατείριζες ηων παραγομένων ζε τώροσς 
αρμοδιόηεηάς ηοσς αποβλήηων, ζσνεργαδόμενοι με ηα ζσζηήμαηα εναλλακηικής διατείριζες 
και άλλοσς αρμόδιοσς θορείς. 

χκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Ν.2939, πξνβιέπεηαη ε νξγάλσζε πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο 
Γηαρείξηζεο (ΔΓ) απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ), απφ ηνπο 
ππφρξενπο παξαγσγνχο ΖΖΔ. 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2004 εθδφζεθε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Τπ. Αξηζκ. 117, ην νπνίν θαη 
θαζνξίδεη ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 
Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ΑΖΖΔ.  

ην πιαίζην ηνπ πξναλαθεξζέληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε 
απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ, ηδξχζεθε ην ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) ην νπνίν είλαη αδεηνδνηεκέλν απφ ηνλ 
Διιεληθφ Οξγαληζκφ Αλαθχθισζεο (Αξηζ. 598/2001 Απφθαζε Γ ΔΟΑΝ). Ο θνξέαο δηαρείξηζεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη ε Δηαηξεία “ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΚΔΤΧΝ Α.Δ.”, ε νπνία ζπζηάζεθε γηα ην 
ζθνπφ απηφ. 

 
χκθσλα κε ηηο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο (Οδεγία 2002/95, Οδεγία 2002/96) θαη ηελ Δζληθή 

Ννκνζεζία οι ποζοηικοί ζηόσοι για ηα ΑΗΗΔ είναι η ζςλλογή και ανακύκλυζη – αξιοποίηζη 
ηοςλάσιζηον 4kg ΑΗΗΔ οικιακήρ πποέλεςζηρ καηά μέζο όπο ανά κάηοικο ανά έηορ. 



Γεδνκέλνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, φπσο απηφ απνξξέεη απφ ην πξναλαθεξφκελν λνκηθφ 
πιαίζην, ε «ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΚΔΤΩΝ ΑΔ» ζαλ Δζληθφο ζπιινγηθφο θνξέαο δηαρείξηζεο ησλ 
Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ΑΖΖΔ, μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή ελφο 
νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο, πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο θαη αμηνπνίεζεο ησλ, 
ζε φιε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.  

ην πιαίζην απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ε «ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΚΔΤΩΝ ΑΔ», επηζπκεί λα 
ζπλεξγαζηεί κε ην Γήκν Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, γηα ηελ εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ 
πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη: 
1. πιινγή θαη κεηαθνξά ησλ Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ΑΖΖΔ, απφ 
ηνπο ρψξνπο επζχλεο ηνπ Γήκνπ, ζηα ζεκεία ζπιινγήο, πνπ ζα νξηζηνχλ ζε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ 
θαη ηεο «ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΚΔΤΧΝ Α.Δ.». Οη θάδνη ζπιινγήο ζα πξνζθεξζνχλ απφ ηελ 
«ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΚΔΤΩΝ ΑΔ». Δηδηθά γηα ηνπο απφβιεηνπο ιακπηήξεο (ΑΖΖΔ θαηεγνξίαο 5β), 
ε Δηαηξεία ζα πξνκεζεχζεη ην Γήκν κε  εηδηθά κέζα ζπιινγήο. 
2. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπιιερζέλησλ ΑΖΖΔ ζε containers, 
ζην/ζηα ζεκείν/α ζπιινγήο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ πζηήκαηνο Δλαιιαθηηθήο 
Γηαρείξηζεο. Σα containers  ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηα ζεκεία ζπιινγήο ηνπ Γήκνπ, κε κέξηκλα θαη 
δαπάλεο ηεο  «ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΚΔΤΩΝ ΑΔ», 
3. Μεηαθνξά ησλ Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ΑΖΖΔ απφ ην/ηα 
ζεκείν/α ζπιινγήο ηνπ Γήκνπ - κέινπο, είηε πξνο ρψξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, είηε πξνο 
εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο κε δαπάλεο ηνπ πζηήκαηνο. 
Με δεδνκέλν φηη ν εζληθφο ζηφρνο είλαη 4kgr/θάηνηθν 
(α) Γηα ηελ εηήζηα ζπιινγή απφ ηνλ Γήκν Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, ΑΖΖΔ, πνπ ανηιζηοισούν ζε 1kgr 
ανά κάηοικο, θα δίδεηαι ηο ποζό ηυν ζαπάνηα 60€ ανά ηόνο.  
(β) Γηα ηελ εηήζηα ζπιινγή απφ ηνλ Γήκν Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, ΑΖΖΔ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε άνυ 
ηος 1 kg και έυρ 2 kg ανά κάηοικο, θα δίδεηαι ηο ποζό ηυν 100€ ανά ηόνο. 
(γ) Γηα ηελ εηήζηα ζπιινγή απφ ηνλ Γήκν Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, ΑΖΖΔ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε άνυ 
ηος 2 kg και έυρ 3 kg ανά κάηοικο, ηο ποζό ηυν εκαηόν ζαπάνηα 140 € ανά ηόνο.  
(δ) Γηα ηελ εηήζηα ζπιινγή απφ ηνλ Γήκν Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, ΑΖΖΔ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 3 kgr 
και πλέον ανά κάηοικο, θα δίδεηαι ηο ποζό ηυν εκαηόν εξήνηα 160€ ανά ηόνο. 
 

Ζ δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο νξίδεηαη  γηα δχν (2) έηε, αξρφκελε απφ ηελ  εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο. 

 
Γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ, φηη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 

ΑΖΖΔ, φρη κφλν ζα ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ ηφζε άκεζε αλάγθε έρεη ν 
ηφπνο καο, αιιά ζα πξνζθέξεη νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ, 
δεδνκέλνπ φηη φια ηα πιηθά πνπ αληηζηνηρνχλ ζην αλσηέξσ χζηεκα, ηα νπνία είλαη νγθψδε  θαη 
θαηαιακβάλνπλ κεγάιν φγθν ζηα απνξξηκκαηνθφξα, δελ ζα είλαη πηα απφβιεηα πξνο απφξξηςε, 
αιιά κε επζχλε ηνπ πζηήκαηνο ζα νδεγνχληαη ζπζηεκαηηθά πξνο επεμεξγαζία θαη αλαθχθισζε.  

 
Καινχκαζηε  ινηπφλ λα απνθαζίζνπκε γηα:  
 
1. Σελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηελ εηαηξεία «Αλαθχθισζε πζθεπψλ Α.Δ.». 
2. Σελ εμνπζηνδφηεζε ηεο Γεκάξρνπ ηνπ Γήκν Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ θ. ππξίδσλ Υξ. Πνιιάιε , 
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζρέδην ηεο νπνίαο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 
Παξαθαιψ γηα ηελ ζεηηθή ςήθηζε ζηελ αλσηέξσ εηζήγεζε.» 
 

 

 ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θαιεί ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

  Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Μάγεηξα 

Αλαζηαζίαο , 

 



                                                  Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η 
            Ομόθυνα  εγθξίλει ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηελ εηαηξεία «Αλαθχθισζε   
                πζθεπψλ Α.Δ θαη εμνπζηνδφηεί ηνλ Γεκάξρν ηνπ Γήκν Σξνηδελίαο –  
                      Μεζάλσλ θ. ππξίδσλ Υξ. Πνιιάιε , γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζρέδην  
                      ηεο νπνίαο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 

 
ε εξψηεζε ηνπ θ. Καξλέδε γηα ην πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη θάδνη ε θ. Μάγεηξα απάληεζε ζην 
ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ καο. 
 
 
 

                   Ζ Παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 14/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 


